USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIŠNICE

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lišnice,
které se uskutečnilo dne
21. června 2021
Usnesení č. 1/6/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program zasedání dne 21. 6. 2021
Usnesení č. 2/6/2021
Zastupitelstvo volí Alenu Turnovskou a Zdeňka Hrabáka ověřovateli zápisu a usnesení ze zasedání
zastupitelstva dne 21. 6. 2021.
Usnesení č. 3/6/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí písemnou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce ze dne 4. 5. 2021.
Usnesení č. 4/6/2021 - A
Zastupitelstvo obce potvrzuje, že ověřilo ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona soulad Změny č. 1
Územního plánu Lišnice s Politikou územního rozvoje České republiky, v platném znění, se Zásadami
územního rozvoje Ústeckého kraje, v platném znění a se stanovisky dotčených orgánů.
Usnesení č. 4/6/2021 – B
Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném
znění, o námitkách uplatněných při veřejném projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Lišnice dle
přílohy č. 1.
Usnesení č. 4/6/2021 – C
Zastupitelstvo obce Lišnice vydává ve smyslu § 6 odst. 5 písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1 Územního plánu Lišnice formou opatření obecné
povahy dle § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 5/6/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Lišnice za rok 2020 s výrokem „bez výhrad“.
Usnesení č. 6/6/2021
Zastupitelstvo obce Lišnice schvaluje účetní závěrku za rok 2020 s výsledkem hospodaření v běžném
účetním období + 1 638 941,62 Kč.
Usnesení č. 7/6/2021
Zastupitelstvo obce Lišnice schvaluje prodej p.p.č. 51/31 – ostatní plocha o výměře 82 m2 a p.p.č. 51/14
– ostatní plocha o výměře 47 m2, vše v obci Lišnice, k.ú. Lišnice, panu Martinu Seifertovi, nar. 26. 6. 1973,
Lišnice čp. 47, 434 01 Lišnice, za celkovou prodejní cenu 13.724, - Kč. Zastupitelstvo zmocňuje starostu
obce k podpisu kupní smlouvy.
Usnesení č. 8/6/2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí obsah dokumentace řešící ozeleňující výsadbu dřevin podél železniční
vlečky v obci Lišnice. Zastupitelstvo souhlasí s etapizací výsadby tak, že v roce 2021 bude zahájena výsadba
na lokalitách 3 a 4. Zastupitelstvo ukládá starostovi obce kontaktovat Coal Services a.s. s požadavkem, aby
v roce 2021 byla zahájena i realizace na ploše č. 5 s možností použití některých dřevin původně
plánovaných pro lokalitu č. 4.
Usnesení č. 9/6/2021
Zastupitelstvo obce Lišnice souhlasí s kácením dřevin na pozemcích obce p.p.č. 586 k.ú. Lišnice. Ke kácení
dřevin dojde v souvislosti s realizací oprav polní cesty C13. Tento souhlas nenahrazuje kladné rozhodnutí
o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, které bude vydáváno v režimu zákona o ochraně přírody a
krajiny místně příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.

Strana 1 (celkem 2)

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIŠNICE

Usnesení č. 10/6/2021
Zastupitelstvo obce Lišnice schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi obci Lišnice, IČ 00266019, Lišnice
42, 434 01 Lišnice a Mgr. Martinem Dráždilem, nar. 16.5.1975, bytem Jugoslávská 1723, 434 01 Most
a panem Davidem Dráždilem, nar. 20.12.1983, bytem Jugoslávská 1787, 434 01 Most. Zastupitelstvo
zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 11/6/2021
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v souladu se stavbou IP12-4002880/VB/1, mezi obcí Lišnice IČ 00266019, Lišnice 42, 434 01 Lišnice a ČEZ Distribuce, a. s., IČ
24729035, DIČ CZ24729035, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená na
základě plné moci společností ELMOS LIBEREC s.r.o., IČ 47780126, Ševčíkova 982, 460 06 Liberec –
Rochlice. Zastupitelstvo zmocňuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 12/6/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru prodeje p.p.č. 190/2 - zahrada o výměře 26 m2 v obci
Koporeč, k.ú. Lišnice na úřední desce.
Usnesení č. 13/6/2021
Zastupitelstvo obce Lišnice akceptuje cenovou nabídku od společnosti REIMONT - ELEKTRO s.r.o. IČ
47283025, Dělnická 26, PSČ 434 01 Most – Velebudice na akci „Přesun světelných bodů VO Lišnice“.
Zastupitelstvo ukládá starostovi předložit na příštím zasedání zastupitelstva návrh smlouvy o dílo.
Usnesení č. 14/6/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí záměr společnosti SpeedNet s.r.o., IČ 25436660, Skupova 570/21 415 01
Teplice, realizovat na území obcí Lišnice, Nemilkov a Koporeč zemní kabelový rozvod optického kabelu pro
vysokorychlostní internet. Zastupitelstvo ukládá starostovi obce zabezpečit na příští zasedání zastupitelstva
pozvání osob odpovědných za projekt.
Usnesení č. 15/6/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v rozpočtu obce Lišnice na rok 2021. Navýšení příjmů
+614 500,- Kč; Navýšení výdajů + 526 500,- Kč; Konsolidace 88 000,- Kč.
Usnesení č. 16/6/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje prioritizaci aktivit z Plánu společných zařízení (PSZ) – návrhu obnovy polních
cest –, který je součástí Komplexních pozemkových úprav k.ú. Lišnice.
Usnesení č. 17/6/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o obdržení finančního daru ve výši 300.000 Kč. od společnosti
Vršanská uhelná a.s., člena skupiny 7En.Energy a.s. IČ 28678010, Václava Řezáče 315, 434 67 Most,
určeného na podporu cílů v oblasti kultury a ekologie.
Usnesení č. 18.1/6/2021
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce provést průzkum trhu za účelem zjištění ceny obvyklé pro sklápěcí
dodávku (typ Peugeot Boxer, Renault Master, Fiat Ducato apod.)
Usnesení č. 18.2/6/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o aktuálním stavu realizace zakázky „Inženýrské sítě a komunikace
pro výstavbu 6 RD Koporeč – projektová dokumentace“.
Usnesení č. 18.3/6/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí podnět na řešení omezeného průjezdního profilu komunikace na p.p.č. 229ú2
v obci Koporeč, k.ú. Lišnice a ukládá zastupitelce p. Monice Koudelkové, aby vyzvala majitel zahrádek v obci
Koporeč k ořezu větví.
Usnesení č. 18.4/6/2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o komplexní přeměně webových stránek v jejichž rámci je
funkční i modul „ankety“ pro získávání zpětné vazby od občanů, například ve věci směřování investic obce
apod.

V Lišnici 21. 6. 2021
Petr Pillár, starosta obce
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